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POZEMKOVÝ FOND CESKÉ REPUBLIKY
Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSC 13000, IC: 45797072, DIC: CZ45797072
Zapsán v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664

Adresa pro dorucování: Pozemkový fond Ceské republiky,

územní pracovište Praha Husinecká 1024/11a, 130 00

OZNÁMENÍ O ZAMÝŠLENÉM PREVODU

v souladu s ust. § 15 zákona c. 95/1999 Sb., o podmínkách prevodu zemedelských a lesních pozemku z
vlastnictví státu najiné osoby ..... , ve znení pozdejších predpisu

l.oznamuje

zamýšlený prevod níže uvedených pozemku nebo jejich ideálních cástí, u nichž nelze doložit listinnými doklady
vlastnické právo státu:

Obec Katastramí území.
Evidence Parcelní

parcel* císlo
Druh pozemku -

Podíl
státu

Praha Královice 5 948 neurceno 1/1

vedené u: Katastrální úrad pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze, Pozemková kniha

2. vyzývá

k podání prípadných námitek vlastnického právajiné osoby, a to nejpozdeji do 4.6.2008

Prípadné námitky je nutné ucinit písemným podáním na územním pracovišti Pozemkového fondu CR v

Husinecká 11, 13O 00 Praha 3

Lhutaje zachována, je-li posledního dne lhuty ucineno podání na uvedené adr,e"S,eLJ'JPP,F C"'R,,, ,nebo je- ii~Odání ,

odevzdáno k poštovní preprave .. <" fo i j
r:t'...,..,~~~...; .. ·t \1. ~.;. " c---./1 ..--..-

(tit\;, 'jól~~f1t1I1ld-4) / .
'LY.:-,~~:l,'t. ;'.,~.. ':':.•......................•...•.•....

13000 Pratla 3 - Zi2i\ov, ~edt)h~fUPPF CR

Gméno, podpis, razítko)

datum vyvešení:

4.3.2008

razítko, podpis pracovníka
obecního úradu:

~ I
,~

ÚRAD MESTSKÉ CÁSTI
PRAHA - KRÁLOVICE

K Nedvezí 66
10400 Praha 10 - Královice

2

*) 1· Katastr nemovitostí· stavebn í

2 - Katastr nemovitostí - pozemkové

3 -Evidence nemovitostí - pozemkové

4 -Pozemkový katastr - stavební

5 -Pozemkový katastr - pozemkové

6 -Prídeiový plán nebo jiný podklad - stavební

7 -Prí delový plán nebo jiný podklad - pozemkové

8 ·Parcela z jiného katastrálního území - stavební

9 -Parcela z jiného katastrálního území - pozemkové

datum sejmutí oznámení

4.6.2008

razítko, podpis pracovníka
obecního úradu:
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